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METINIS VEIKLOS PLANAS Nr. 2  
2016 m.  

Eil. 

Nr. 

Funkcija Priemonės pavadinimas, tikslas, 

uždaviniai  

Įvykdymo 

laikas 

Dalyviai Vykdytojai Priemonės 

įgyvendinimo 

kriterijai 
Skaičius Amžius 

1. Sveikatinimo 
veiklos metodinių 

konsultacijų 
mokytojams, 

moksleiviams ir jų 
tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

teikimas bei 
metodinės ir 

informacinės 
medžiagos 

kaupimas. 

      

1.1.  Teikti sveikatinimo veiklos 
metodines rekomendacijas 

mokytojams, moksleiviams ir jų 
tėvams. 

Nuolat   VSPS 
 

 
 

 

 

Konsultacijų 
skaičius/ 

Konsultuotų asmenų 
skaičius 



 

 

 
1.2. 

  

 

 
Dalyvauti mokyklos tarybos, tėvų, 

moksleivių susirinkimuose ir 
pateikti informaciją apie problemas 

susijusias su mokinių sveikatos 

išsaugojimu. 

 

 

 
Pagal poreikį 

  

 

 
 

 

 

 
VSPS 

 

 

 
Pateiktos 

informacijos 
skaičius. 

1.3.   Kaupti ir padaryti prieinamą 

informacinę metodinę medžiagą 
sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo 

klausimais. 

Nuolat   VSPS Sukauptos 

metodinės 
medžiagos skaičius 

2. Informacijos 
sveikatos 

išsaugojimo bei 
stiprinimo 

klausimais 

teikimas ir šios 
informacijos 

sklaida (mokyklos 
stenduose ir pan.) 

bendruomenei. 

      

2.1.  Parengti ir publikuoti stendinę 
medžiagą, skirtą sveikatos ugdymui 

ir išsaugojimui. 

Pagal poreikį   VSPS Stendų skaičius 

2.2.  Parengti ir publikuoti stendinę 

medžiagą, skirtą pasaulio sveikatos 

dienų pažymėjimui. 

Pagal JT, 

PSO ir LRV 

skelbiamų 
atmintinų 

dienų grafiką. 

  VSPS Stendų skaičius. 

2.3.  Organizuoti renginius sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais: 
 

 

 

 
 

 

  VSPS Renginių skaičius 

2.3.

1. 

 Akcija „Apibėk mokyklą“; 

‚Kuprinių svėrimo“ akcija. 

 

Rugsėjo mėn.   VSPS Renginių skaičius 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



2.3.

3. 

Tarptautinė „Nerūkymo diena“; 

Europos „Sveikos mitybos diena“; 

Akcija „Kaip išvengti peršalimo 
ligų“. 

Lapkričio 

mėn. 

VSPS Renginių skaičius 

2.3.
4. 

  Pasaulinė ‚AIDS diena“. 
 

Gruodžio 
mėn. 

  VSPS Renginių skaičius 

2.3.

5. 

 Akcija „Vasaris sveikatingumo 

 mėnuo“. 
 

Vasario mėn.   VSPS Renginių skaičius 

2.3.
6. 

 Pasaulinės „Vandens dienos“ 
paminėjimas; 

Akcija „Sveiki dantys – spindinti 

šypsena“. 

Kovo mėn.   VSPS Renginių skaičius 

2.3.

7. 

 Tarptautinė „Triukšmo suvokimo 

diena“; 
Pasaulinė „Sveikatos diena“. 

 

 

Balandžio 

mėn. 
 

 

 

  VSPS Renginių skaičius 

2.3.

8. 

 Pasaulinė „Rankų higienos diena“. 

 
 

 Gegužės 

mėn. 

  VSPS Renginių skaičius 

3. Paskaitos ir 

praktiniai 
užsiėmimai klasės 

valandėlių metu. 

      

3.1.  „Sveikos gyvensenos pagrindai“;” Per mokslo 

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius. 

   „Dantukų priežiūra“; Per mokslo 
metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 
skaičius 

3.2.  „Maistas – augimo ir energijos 
šaltinis”; 

Per mokslo 
metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 
skaičius 

3.3.  „Taisyklinga laikysena – geros 

sveikatos atspindys”; 

Per mokslo 

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 

3.4.   

 

„Fizinis aktyvumas linksmai”; 

Per mokslo 

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 

3.5 

 
 

 „Sreso valdymo būdai ir technikos”; Per mokslo  

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 



 

3.6. 

    

„Lytiškumo ugdymo samprata”; 

 

Per mokslo 

metus 

   

VSPS 

 

Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 

3.7.  „Mergaičių brendimo ypatumai ir 

asmens higiena”. 

Per mokslo 

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 

3.8.  „Berniukų brendimo ypatumai ir 

asmens higiena”; 

Per mokslo 

metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 

skaičius 

3.9.  „Rūkymo žala jaunam organizmui“. Per mokslo 
metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 
skaičius 

3.10
. 

 „Alkoholio ir narkotikų vartojimo 
pasekmės“. 

Per mokslo 
metus 

  VSPS Paskaitų/ užsiėmimų 
skaičius 

4. Pagalba 

moksleiviams 
ugdant sveikos 

gyvensenos ir 
asmens higienos 

įgūdžius. 

      

3.1.  Teikti individualias konsultacijas 
moksleiviams, tėvams, mokytojams 

sveikos gyvensenos klausimais. 

Pagal poreikį. 
 

 

  VSPS Konsultacijų 
skaičius. 

 

 

 

 Atlikti moksleivių asmens higienos 

patikrą (gavus tėvų sutukimą). 

 

Kartą per 

ketvirtį/ pagal 

poreikį. 

  VSPS Patikrų skaičius. 

  Pokalbiai su pagalbos mokytojui 

specialistais ir socialinės rizikos 
vaikais. 

Per mokslo 

metus. 

  VSPS Pokalbių skaičius. 

4. Moksleivių 

maitinimo 
organizavimo 

priežiūra, skatinant 
sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos 

įgūdžių 
formavimą. 

      

 
4.1. 

 

 
 

 

 Prižiūrėti, kad moksleivių 
maitinimas būtų organizuojamas 

pagal patvirtintą ir suderintą 

valgiaraštį. 
 

1 kartą per 
savaitę. 

  VSPS 
 

 

 
 

Nustatytų 
neatitikimų skaičius. 



 

4.2. 

  

Organizuoti diskusijas sveikos 

mitybos tema. 

 

Lapkričio  

mėn. 

   

VSPS 

 

 

Diskusijų skaičius. 

 

 
 

5. 

 

 
 

Mokyklos aplinkos 

atitikties 
vertinimas pagal 

visuomenės 
sveikatos 

priežiūros teisės 

aktus. 

      

5.1.  Įvertinti mokyklos aplinkos atitiktį 

visuomenės sveikatos priežiūros 
teisės aktų reikalavimams ir 

informaciją pateikti mokyklos 

vadovui. 
. 

 

Rugpjūčio 

mėn. ir pagal 
poreikį. 

 

 
 

 

  VSPS 

 

Pasitarimų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius  

6. Teikti pasiūlymus 

mokyklos vadovui 

dėl reikalingų 
priemonių, 

užtikrinančių 
traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 
prevenciją 

mokykloje. 

     . 

 

6.1. 

 

 Pirmosios pagalbos teikimas 

nelaimingo atsitikimo atveju: įvykių  

registracija. 

Per mokslo 

metus 

  VSPS 

 

Pagal poreikį 

6.2.  Atlikti traumos pobūdžio, laiko, 

vietos, priežasčių analizę ir 
informuoti mokyklos vadovą, tėvus. 

Per mokslo 

metus 

  VSPS 

 

Pagal poreikį. 

6.3.  Padėti sukomplektuoti pirmosios 

pagalbos rinkinius mokykloje. 

Rugpjūčio 

mėn. 

  VSPS 

 

1 kartą per metus. 

 

 

 

 

      



7. Pagalba kūno 

kultūros 

mokytojams. 

 

 
7.1. 

  

 
Sudaryti fizinio pajėgumo grupių 

sąrašus, duomenis pateikti kūno 

kultūros mokytojams. 

 

 
Rugsėjo, 

spalio mėn. 

   

 
VSPS 

 

 

 
1 kartą 

7.2.  Informuoti kūno kultūros mokytojus 

apie moksleivių galimybę dalyvauti 
sporto varžybose. 

Per mokslo 

metus 

  VSPS 

 

Pagal poreikį 

 

 
8. 

 

 
Kaupti duomenis 

apie kasmetinį 
profilaktinį 

moksleivių 

sveikatos 
patikrinimą. 

      

8.1  Informacijos apie moksleivių 
sveikatą rinkimas, kaupimas ir 

analizė. 

Rugsėjo – 
spalio mėn 

  VSPS 
 

Registro duomenys, 
analizė 

8.2.  Išanalizuoti ir pateikti mokyklos 
bendruomenei informaciją apie 

mokinių sveikatą, 

Lapkričio 
mėn 

  VSPS 
 

1 kartą 

8.3.  Informuoti klasės vadovus ir 

mokytojus apie sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistų rekomendacijas 
mokinio ugdymo procese. 

Per mokslo 

metus. 

  VSPS 

 

Pateiktos 

informacijos 

skaičius. 

9. Ataskaitų 
pateikimas VSB 

      

9.1.  Ataskaitos forma Nr.1 

Planuojami renginiai 

Iki kiekvieno 

mėnesio 25 d. 

  VSPS 

 

 

9.2.  Ataskaitos forma Nr.2 

Metinis veiklos planas 

Iki rugpjūčio 

30d. 

  VSPS 

 

 

9.3.  Ataskaitos forma Nr.3 

Visuomenės sveikatos priežiūros  

specialisto veiklos ataskaita. 

Iki kiekvieno 

mėnesio 29d. 

  VSPS 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 



 

9.4. 

 

Ataskaitos forma Nr.4 

Mokinių profilaktinių patikrinimų 

ataskaita (pagal 027 -1/a vaiko 

sveikatos pažymas). 

 

Iki spalio 15 

d. 

 

 

 
VSPS 

 

9.5.  Ataskaitos forma Nr. 5  

Traumų atvejai mokykloje. 
 

Už praėjusius 

metus iki 

birželio 15 d. 

  VSPS 

 

 

9.6.  Ataskaitos forma Nr. 6  

Mokinių sergamumo ataskaita. 

Už praėjusius 

metus iki 
birželio 15 d. 

  VSPS 

 

 

9.7.  Ataskaitos forma Nr. 7  

Dėl mokyklos aplinkos ir/ar 

ugdymo proceso organizavimo 

neatitikties sveikatos priežiūros 

teisės aktų reikalavimams. 

Pildomi pagal 

poreikį 

  VSPS 

 

 

9.8.  Ataskaitos forma Nr. 8 

Dėl mokinių maitinimo 

organizavimo neatitikimo 

visuomenės sveikatos priežiūros 

teisės aktų reikalavimams. 

Pildomi pagal 

poreikį 

  VSPS 

 

 

9.9.  Ataskaitos forma Nr. 9 

Pedikuliozės patikrinimai. 
 

Pristatyti du 

kartus 
metuose: iki 

gegužės 15 d. 
Iki gruodžio 

15 d. 

  VSPS 

 

 

9.10
. 

  Sveikatos ugdymo ir mokymo 
ataskaita Nr. 41-1-SVEIKATA. 

 

Iki gruodžio 
20 d. 

  VSPS 
 

 

9.11

. 

 Vaikų dantų ir žandikaulių būklės 

ataskaita. 

Iki kovo 30 d.   VSPS 

 

 

9.12
. 

 Valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos ataskaita. 

Kiekvieną 
ketvirtį 

  VSPS 
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(data)        
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